
   
 

Agendapunt 4  Stand van zaken afhandeling actiepunten Bondsvergadering 
 

 
Nr 

Datum 
overleg 

Actie Bestuurslid Status Verwachte 
datum 
gereed 

Stand van zaken 20 oktober 2022 

1.  150619 Nadenken over hoe om te gaan met 
verenigingen opgericht voor alleen het 
spelen van competitie. 

Bestuur Afgerond  Verenigingen die opgericht worden voor het 
spelen van de competitie zijn welkom als lid, 
zoals alle andere soorten 
badmintonverenigingen. Daarbij is het uiteraard 
belangrijk dat alle leden aangemeld worden. Het 
specifieke geval waar het actiepunt vandaan 
kwam (het samengaan van vier verenigingen in 
Oost om een competitievereniging op te zetten) 
is niet meer voorgekomen. Tot slot blijven we de 
meerwaarde van een BN-lidmaatschap 
aantonen. 

2.  010220 Notitie opstellen over wat te doen met 
de sporters die geen lid zijn van een 
vereniging voor Jaarvergadering 2020. 

Bestuur Afgerond  Sporters kunnen nu al individueel lid worden van 
BN, om bijvoorbeeld mee te doen aan 
toernooien. Daarnaast gaan we in de toekomst 
ook toe naar andere vormen van lidmaatschap. 
Hoe dat er concreet uitziet, is nog onduidelijk, 
maar zal onderdeel zijn van de visie rondom 
ongebonden spelers. 



   
3.  271121 Nieuw plan voor versterken regio’s 

opleveren. 

Reudink In uitvoering November 
2022 

Punt wordt ondergebracht in een nieuw op te 

stellen visie. Hiervoor zal het bestuur op korte 

termijn een routekaart presenteren.  

 

4.  020422 Evalueren van de beslissing om de 

competitie uit te spelen ten koste van 

het toernooiseizoen. 

Gelauf In uitvoering Juni 2022 Het bestuur heeft de beslissing geëvalueerd 
mede op basis van de reacties van de 
verenigingen. De conclusie is dat het een goed 
besluit is geweest, met name voor de binding 
van de leden met de verenging, de competitie en 
BN. 

5.  020422 Uitvoeringsregelingen aangaande de 

leeftijdscategorieën van de jeugd 

aanpassen. 

Gelauf In uitvoering Juni 2022 Eind juni is er overleg met organisatoren Junior 

Master Circuit voor doorvoeren meerdere 

aanpassingen geweest. De deadline is door 

omstandigheden niet gehaald en tevens nog niet 

afgehandeld. 

6.  020422 Besluitvormingsstukken nalezen en 

inhoudelijk op terugkomen aangaande 

het toernooicircuit dat is gespeeld in 

verband met de leeftijdscategorieën. 

Gelauf In uitvoering Juni 2022 Dit is in uitvoering, terugkoppeling moet nog 

plaatsvinden. 

7.  250622 Evaluatie jeugd- en dubbelcompetitie 

uitvoeren en terugkoppelen. 

Gelauf In uitvoering 1 januari 
2023 

 

8.  250622 Bepaal welke commissies noodzakelijk 

zijn en welke kunnen vervallen. 

Helmond In uitvoering Jaarvergader
ing 2023 

 



   
9.  250622 Controle website op vermelding 

Klachtencommissie en aantal 

afgevaardigden. 

Helmond Uitgevoerd  Vermelding was compleet en correct. 

10.  250622 Het traject rond het nieuwe 

Tuchtreglement afronden. 

 In uitvoering 1-1-2023  

11.  250622 Rol Klachtencommissie herbeschouwen. Helmond In uitvoering Jaarvergader
ing 2023 

We stellen voor dit agendapunt te schrappen 

aangezien het tevens onder punt 8 van de 

Actielijst valt. 

12.  250622 Bij de stand van zaken jaarplan 

terugkoppeling geven op eerder 

afgesproken doelen. 

Helmond Wordt t.z.t. 
uitgevoerd 

Jaarvergader
ing 2023 

 

13.  250622 Factoren geringe deelname NK 

competitieteams onderzoeken. 

Gelauf In uitvoering November 
2022 

 

14.  250622 Herijking MJBP op pagina 4 bij E-

commerce stichting wijzigen in 

vereniging. 

 

Reudink Is uitgevoerd November 
2022 

 

 


